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§. I.
5 långe månniikornas antal Var β infkrånkt, at cief,
fom jorden utan odling framalflrade, var tillråc-
keligit tili allas nåring och föda, och folket van¬
kade af och an, for at famla det fom var nö¬

digt till de närvarande behofvens upfyllande, få långe
ågde ingen befittning rum, få långe kunde ingen iågas
vara fattig eller rik; alla hade lika rått till alt hvad de
behöfde: Naturens rika ikattkamrar flodo allom opne,
ur, hvilka hvar och en hämtade, hvad honom var nå¬
digt, Sedan månnifkorne blifvit talrikare, behofven
fiorre och tillgångarne till föda minikade, då infågs nodr
våndigheten, at genom arbete bringa jorden till fiorre
bördighet. Men arbete och flit kunde icke åga rum u-
tan frihet, och frihet icke utan fåkerhet både for fig,
egendom och defs alflers nytjande; i följe livaraf, man
fnart fant nödigt, at genom förenade krafter ikaflfahvar
andra den fåkerhet, fom hvar och en, fig fjelf ieranad,
faknade. Sedan månniikorne fåledes ifrån ett vandran¬
de flågte, utan annan fåkerhet, änden, fom egna kraf¬
ter gat hvar och en fårfkilt, blifvit förvandlade till ett
folk,förenadt iins emellan genom lagar, och fom igenom
fjelfva föreningen vunnit ilyrka emot utvårtes dllcagfen-
het och våld, då forfl fick man begrep om rikedo¬
mar och förmögenheten Ju mera de iedan förökade
fig, deilo mindre blef hvar och ens utrymme: de-
fto mera måfte flit och idoghet tilltaga: deflo lyckliga¬
re ikattade de fig, fom Naturen begåfvat med itörre
kropps och fjåls f0rm6genheter,till arbetets vårkilållan-
de och förkortande, ån andre, fom antingen fådc mindre
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naturs gåfvor eller och icke rätteligen använde dem.
Detta hade varit tillråckeligt at åftadkomma ftor olik¬
het uti rikedomar; men tillfälligheter, lycka och olyc¬
ka vilade åfven fin verkan hårutinnan och gjorde olik¬
heten ånnu ftorre. Det är ifrån defte trenne kjålior, lom
vi, åfven uti ftadgade famhållen, kunna leda formogen»
heternes och rikedomarnes olikhet.

§· 2·
Rikedomar indelas efter deras ftorre eller mindre

tillråckelighet, at upfylla våra behof, at gjora vår lefnad
beqvåm och ljuflig. Rike kallas de, fom bafva ftorre e-
gendomar, ån iom fordras till alla defia ändamålens vin¬
nande. Fbrmbgne lågas de vara, fom endaft hafva till-
råckelige rikedomar till årnående af de nåmde formo-
ner. Emellan defte och Fattige ^ fom ej hafva mer, ån
hvad till lifvets nödvåndige uppehälle fordras, år en ftor
ikilnad uti formögenheterne, hvilken uti vårt fpråk gif-
ves tillkänna med Utkomft, hvartill lågges ord, fom be-
tekna deras ftorre eller mindre tillråckelighet, at befor¬
dra vår timmeliga fållhet. Till exempel Rikelig^Nodig och
knapp utkomfi. Behofvande kallas de, hvilkas egendom ej år
tillråckelig at forfe defsjågare med alt det fom år nödigt.
Tiggare nämnas de, fom icke fjelfva åga, hvad till lif¬
vets ytterfta nödvändighet fordras. Jfr, Wolf, 1. N.
G. §. §. ocb 48η. Delle kunna vidare fordelas uti tren¬
ne ilag. neml. 1:0 De, fom icke kunna genom arbete
fortjena fig födan. 2:0 De lom kunna, men vilja icke
använda fina krafter till litt egit gagn, 3:0 De lom bå¬
de vilja och kunna arbeta, men fakna tillfalle därtill. Po-
litiens upmårkfamhet vid defie trenne flags tiggare och
de anftalter och forfattningar, fom till deras antingen
fårlorjande, utrotande eller fylellåttjande böra vidtagas
år lkiljacktig. Vi få uti fjelfve afhandlingen le, hvilka
författningar hos ofs i defte fall åro yidtagne.
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§· 3·
Både Guds och Naturlig Lag famt famhållecs for-

bindelfer emot invånare yrka barmhertighet emot ver-
keligen nodlidande. Samma Lag och invånarenas ikyl-
digheter emot iamhållet, fordra åfven, at inge andre, ån
de, fom verkeligen åro nödlidande och ej fjelfve kun¬
na foda fig, begjåra allmoior. Men lätja och håglos-
het till arbete åro ofta de ilarkafte driffjådrar for en
dei, at utan verkelig nod anropa andras hjelp, och ett
otidigt medlidande drifver ofta en del, at utan betän¬
kande utftro fina vålgjerningar, hvarigenom laften ityr-
kes och andre upmuntras till famma ikadeliga, ehuru
beqvåma näringsfång. At derföre undvika alt det on¬
da, fom tiggeri medforer: at gjöra de verkeligen nåd¬
lidandes föda vidare och iåkrare: at befordra beqvåm-
lighet, fnygghet och fåkerhet, hafva i vårt k. Fädernes¬
land , likafom i alle andre vålbeftåite ilater, inrättnin¬
gar blifvit påtänkte, genom hvilka, fedan verkeligen
uiie blifvit fatte i forfvar emot nod och elände, läder
och låtja genom lagarnas drånghet lättare kunnas tyg¬
las och alla invånarenas krafter våndas till deras egen
och iamhållets forttion. Sådanne inrättningar åro läm¬
pade till de nodlidandes behof, och intagas de uti dem,
antingen på lifstid eller kortare tid. En del af flika in¬
rättningar hafva ej allenaft affeende på de nödlidandes
undfåtning,utan ock på deras medborgares beqvåmlighet
och fåkerhet till egendom, hålfa och lif, fåfora Dårhus
och Lazaretter for fmittofamme och obotelige fjukdo-
mar: En del tjenä till folkmängdens verkeliga ökande
och deras förnuftige upfodande: nemligen Barnbus, m.
rp. En del lätta den närvarande folkhopen i flånd, at
arbeta, jag menar Lazaretter och Sjukhus χ En del åro
inrättade för att draga verkelig nytta af dem, fom vil¬
ja och kunna arbeta, men fakna tillfälle därtill nemL- Fri-
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villige Arbetshus. Andre åro inrättade, at tvinga dem till arbe¬
te, (om val kunna och förmå arbeta;men inföfde ilåtjafin¬
na tiggareftafveη beqvåmligare, iåiom Arbetshus, Rafp ochSpinnhus: och ånteligen en del, at underhålla dem, forn vid
och under ifamhållets tjenft, eller eljefl, blifvit fatte ur
flånd,at föda fig fjelfve; af denna befkaffenhet åro//o-
fpitaler, Invalider, Krigsmanshus och Fattighus m. m.

Om deile och dylike inrättningars vidd vore fva-rande emot de verkeligen nödlidandes antal , och olycks-håndelfer, hvilka i iynnerhet äga rum uti handlande
ilater, Tamt mer eller mindre viaftråckte Landsplågor ejftundom ökade de nödlidandes antal, ikulle vårt Fädernes¬
land vara befriat ifrån tiggeri och de dåraf flytande o-
lågenheter; ty då kunde lagarne fåtjas i fullkomligutöfning och vifa fin fulla våt kan emot lättingar, hvil¬kas utrotande både egen och andra länders årfarenhet
vilar vara nåitan omöjeligit, åtminflone fvårt. Tout ce
que la morale peu dire contre loifivité, fera trop foi-ble lorsqv' on n' en fera pas un crime d' état ou ca-
pital. MELON Efjfais Politique fur le commerce pag,,K. Ludvig XIV:de vant med möda ändamålet, ehuru Hanforböd tiggeri vid lifsitrafF. Se MedaiUes fur le regne deLouis le grand\ pag, 281. Följande § §. §. §. ikola vifa
de författningars natur, iom hos ofs till tiggeriers häm¬mande åro vidtagne.

§' 4.
Det händer ej fållan, at inrättningarnas vidd icke

medgifva, at alla verkeligen nödlidande blifvaunderhåld-
ne. Vidfådane tillfållen och dånågre nödvåndigtmåffe lem-
nas till fltt öde, bör afieende hafvas, ej allenaft på de nöd¬lidandes ftörre eller mindre behof, utan ock på famhållets
förbindelfer, både emot figijelf, och dem, iom tarfva hjelp.I anfeende till en del uilingar, förenas famhållets for¬
men med den fattigas elände;, emot en del fattige haf-
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ver famhållet, i anfeende till gjorde tjenfter och upof-
rade lifskrafter, flörre forbindelfer, ån emot dem, hvil-
ka endaft uti hopp om gagnande underhållas, Håraf
upkornmer lika fom en förmonsrått till åtnjutande af de
formoner, hvilka till fattigdomens och eländets lindran¬
de åro åmnade, hvilken vid våra inrättningar finnes
vara noga i akt tagen.

Enligit dem, böra förilDårar,Borttagne eller med obo-
telige fjukdomar behäftade blitva uti Hoipitalerne intagne
och deras omilåndigheter förbåttrade, i anfeende till deras,
både for dem ljelfve och deras medborgare vådeliga
belägenhet®, fa vida deras fjukdomar åro af den befkaf-
fenhet, at "de,efter vederbörandes intygan, på Lazaret-
terne ej kunna hjelpas och botas. Se Förnyade KongL
Fovordn. ang'.de Hofp. och Barnb. inrättη, iRiket. d. u, Dec\ ιη66.
jf. i. Jfr. KongL Forordn. om Hosp, och Barnb, inr. i Ri~
ket. d.u.Apr.i^z. §,i. KongL Fårord. om Tiggare m. m. d,
2.8. Febr. 1642. §. 2. och d. 21. OB. 16gg. i famma ämne*
LandsH, lnftr. ä. 4. Nov. ιη$4- §. 20. Kongl. B till Abo
HofR. om Siälå Hofpit. d. ig- Sept. rjjy. K. lnftr. får Herr,
Seraph. Ridd. m. m. d. zp Martii /773. §. 8. Sedan böra de
uti Hofpitalerne föriörjas, fom antingen genom ålder¬
doms iKröplighet, långvarige krämpor, eller någon flags
ofårdighet hindras, at fjelfve förfkaffa fig tillråckeligit
underhåll och ej äga anhörige, fom åro i flånd, at vår¬
da dem, eller vid tilltagande åren lidit fådanne olyckor,
at deras nåriog afiladnat, famt nu mera blifvit orklöie,
at vålja fig annat näringsfång; hår under begripes åfven
Brottfållingar, och de, fom till fina finnen åro mindre
betagne, famt icke gjöra fkada på månnifkor och krea¬
tur; dock ej öfver det anfal, fom för hvarje Hofpital
årjj utftakat. Se afvann. de K Forordn. d. 11. Dec. ιη66..
jf, ff. i. 4.ocb d. //. Apr. /703. §. 1. Nödlidande af tredje ila-·
get åro Barn, fom af fina föråldrar3 för deras torfti
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(kull, ej kunna njuta tillråckeligk underhåll. Sådane bö¬
ra med all ömhet vårdas, på det de måga blifva nytti-
ge lemmar i fa mhållet. Se De anforde K. Fororån, och - K.
Infi, for DireB. ofv. licfp, och Barnh. i Riket u Dec. tη68.
ß'S' Utom de, endaft till detta ändamål gjorde inrätt¬
ningar, jag menar allmänna Barnhus, böra Hoipitals
inkomfterne lå handhafvas, at antalet af dem, fom dår
intagas, få infkrånkes, at något öfverikott varder för¬
behållit till fattige Barns underhåll, hviiket fedan förde¬
las uti hvarje lån, och genom Konungens Befallningshaf-
vandes forforg på tjenligit fått utdelas i proportion af
Barnens ftörre eller mindre behof: K, lnfir, fhr Herr. Se¬
raph. Riddare jf. β. och K. Fbrordn. J. n. Dec, n66. Dels
utom åligger det Kyrkoherdarne med Kyrkornes Sexmån,
at draga forforg om fattige Faderlöfé Barns ikjötfel och
iipfofrran. K. Forordn. om Tiggare d. 78 Febr. 1642. jf. 7.
och når någon hafver fiere Barn,ån han kan föda, böra
de, genom Landshöfdingarnes forforg, intagas uti Birn-
hufen , till defs de , genom arbete hos godt folk kun¬
na förtjena fig födan. Landshofd. lnfir, d. 4 Νου. ιη^ρ.
§. iß. Hvad hår om Hoipitaler och Barnhus blifvit an¬
fört, angår endaft de inrättningar, fom åro grundade
och underhållas, af de, af förre Konungar gjordp an-
ienlige donationer, få i hemman och lågenheter, iom
Kronotionde fpannemål. m. m. Utom deile åro åfven
åtikillige i Riket, af enikilte perfoner gjorde inrättnin¬
gar till nödlidande medborgares underhåll, hvilka, e-
huru de ftyras efter Teifatoris Förordnande, enligit K.
Forord, d. 22. Dec. ιη66. §. 6., K. lnfir. for DireB. ofv. Ho*
fpit. och Barnh. i Riket af famma är och dag: §. 2. och
K. lnfir. for Herr. Seraphim. Ridå. §. /j>., tjena de,åfven få
väl, fom de förra, till tiggeriers hämmande. Åfven
år hvarje Stad, Sokn och föriamling i ftöd af flere Kongl.
Forordn, ikyldige,at underhålla och forförja fina fattige.

Riks·
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Biksd. B. /^22. §. /F. Förordn. om tiggare m. m. ig Felr.
Jhmma år §. g. Ref. pd Pr. Be/v. d. 2g. Mart. 2649. §. //. d.
24 Dec. 16 $2. jf · /. /f. Forordn. d, ι η Dsc. rfgj. K. Fororån. d. 30
si.pr. /ti97.J^y?på Pråfl. B. d. 10 Mart. 1729, §. itfeLandsb. Inßr. d.
4 Nov. 1734.. §. 19. Kyrk. L. 24. Cap. §. 24. 28 Cap.§.j. Kongl.
ßref. tili jämt. Landsh,, d. ij. jf-unii 1773. 0771 tiggeriers häm¬
mande famt de förut i denna §. åberopade Kongl. Forordn.
och Inßru&ioner. Vidare hafva vi åfven inrättningar for dem,
fom uti Kronans tjenft mift iin hålfa,och blifvit förlamade,
elierock, iom använt den båfta delen af fin lefnad, till
Defs och Rikets gagn. Se K. Fårordn. ang:de Gratial: famt
redogjorelfen får Upbbrden vid JVadß. Krigsmansh. d. 24.
Jm. 173j, hvilka alla, enligt fitt ändamål, underhålla ver-
keligen nodlidande och hämma det tiggeri, fom af dem
elkft ikuile foröfvas och anles for billigt.

§. i-
Sjelfva Rikets fanikyldiga val fordrar, at alla må*

jeliga medel vidtagas till låtjans och det dåraf flytande
tiggeriets hämmande; hälft Rikens ftyrka icke mätes och
Deras välmåga icke befordras, blott af ett ftort antal in¬
vånare; utan både af deras talrikhetoch arbetsiarahet in-
nom gifne gränfor. Sålunda, ju flere invånare ett land
hyfer, fom med nyttigt arbete förikafFa fig födan: fom
betala Kronan årlige ikatter: iom oka ftatens produöis-
mailn , defto mägtigare måfte åfven ett fådant· land va¬
ra , når alt annat år lika. Däremot, ju flere fom lef-
va i låtja och nära flg af andras möda och arbete: fom
på intet fått gagna farahållet och deltaga uti defs befvår-
ligheter, utan åro fjeifve ftaten till laft och befvår;
defto (vagare måfte Rikets tillftånd vara. Kunde man
derföre förvandla våra tiggare och lättingar ifrån tåran¬
de till närande, ifrån ikachode till gagnande, ifrån be¬
tungande till lindrande ledamöter uti iamhållet, vore
det en vinft, (öm bidroge tili Rikets upkomft och flor,

i den
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i den mon, fom deras antal år flört. "Hvarje enikilt
"man fom ägde något, fåger DAVENANT, ikulle där
''af låttas och hela Riket vinna en beflåndig fötkofran , ty
"det ikulleickj allenafc föda, utan ock föröka folket, afhvii-
*ke många tufende hvarje år förgås genom de fjukdomar,
'Tom hårflyta af en låtjefull fattigdom. Ηvad MELON uti
''fin EJpiis Polit.fur le Comm, fåger kan hår tilläggas: In-
"terrogez les fcéiérats que la juflice eil obligée de faire
"expirer dans les fupplices; ce ne font point des artifans
"ou des laboureurs; les trayailleurs penient au travail
"qui les nourrit; ce font des oififs que la débauche ou
"le jeu, enfatis de Γ oifivité ont porté a eoutes fortes
"de crimes." Härvid hafva alla vålbeflålte Länders
flatskloke fåflat fin upmårkfamhet och vidtagit iådane
forfattningar, fom de förmodat kunna bidraga till än¬
damålet. Men olika verkningar vitna, at det ena Lan¬
det antingen lämpat forfattningarne nårmare till fjelfva la¬
kens natur ån ett annat,eller ock varit mer upmärkfamt på
deras handhafvande och verkftållande. Så mycket kan
man fåga om forfattningarne i vårt Fädernesland, at
verkftällighet af dem, få väl i detta, fom andre mål
felats, och torde hända, at de fjelfve, fåfom mindre
fvarande emot ändamålet, gifvit anledning därtill. Jag
tror mig äga få mycket flörre ikål till denna flutfats,
fom landet, oagtat de ftrångafle forordningar,ofta vim¬
lat af tiggare. Vi hafva Ju iedt flockar af flarke lät¬
tingar , Håktmakare, Trådragare , Landilrykare och
Losdrifvare i (låder och på landet ofva tiggeri: åfven
ock utifrån inkommande lofl folk,fom ickeförflådt och
idkad t någon loflig näring, Judar, Savoyarer, Lindanfa-
re, Comoedianter med nere gyklare, hvad namn de
hafva må, Tartarer, Zigeuner, fom med hvarjehanda
ogudacktighet, lögn och tjufveri tillfogat allmogen flört
befvår och olågenhet, jämväl utlänningar, fom,med åt-
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fkillige ntlåndike och mindre nödige varor inkommit
och redbare penningar med Cg utfört; åfven ock, fom
med Böneikrifcer och Stambocker kringgått, oagcac, at
de vid utiäcte ftraff åro forbudne, at idka denna närin¬
gen. Deile upråknas i K\ Befv. d 16 Mavtii
1739 §. 67. K. Ref. på Pr. Befv. d. 26 Sept. /74/. §. 2. ocb
K, Forordη. d. / OBobr. η41.

Föran de uti föregående § omfalte inrättningar, till
verkeligen nödlidandes underhåll, voro i iland fatte,var
det Pråilerikapet och andre vederbörande tillåtit at för-
paila dem nå tiggeri innom probfteriet, iliftet eller lå¬
net. Conc. Orebr. 1529 K Ref på Pr. Befv. 1634.% 7^5/·
jf. ίο. 1636 (f 8. 1638 if. 8. 1640 §. j Riksd. Bej1. 1642.
§.//, och K.Förördn. d 28 Febr. 1648 §. 8. Sedan fattigftu-
gor, hvi ka redan i Konung CARL 1X:s tid voro på¬
tänk- e, Se DeffTeftamente, i kraft af den anförde K. Förord¬
ningen af åi 1^42, alt mer och mer inrårtades, bief den¬
na , af Piallerfk per ofta mifsbrukade frihet, efterhand
inik ånkt: K. ReJ på Pr. Befv. 1643. §. 9. 1649 §. 11. ocb
16ρ2 § j. till defs ånteligen , genom K. Forordningen af
d. 2i. OBob. 1698, § 2. bå "le Pråfterikaoet och Kongl.
3V3aj:rs betjente i Landsorterne blefvo ftrångeligen for¬
budne , af meddela någrom pais och recommendatio-
ner, at tigga, utom den ilad och fokn dår tiggaren
eljeft viftades, ehvad fkål och ordfaker kunde förebåras,
h vilket ftadtåftades genom K Ref. på A lim» Bejv. d. 1. Aug.
7727. §. 8. och π39. § 6η. K. Ref. pä Präft. Be(v d 23. SepU
/741. §. 2. ocb K. Forord. ang:de Lhft ocb onyttigt jolk, m.
m. Jajiit om tigg. hämmande d 1. OB. /741. famt den yt~
terligare Kongl. Förordn. d. 24 Mavtii 1J48. om Hämmande,
af de Jå kallade Part. ocb Zigeun. m. fl. kringdrykande,
vid hårdt anfvar och vice för Paisgifvaren. Tr ådrag re,
Håktmakaie och flere ilike Landsftrykare och Lättingar
böra fafttagas och till Kronones arbete brukas, eller

B och,
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ochjdåråft de till Krigstjenffen åro duglige, anies fåfom
därtill fjelffkrefne : Rtksd, BejL 1642. §. 4. K. Ref. pä Stad.
Bejv. 1849. § §. 16 ocb /7. /T. på Pr. Bejv. /tfp. §. f.

§. /5. Riksd.BeJ7. /dp. K, Ref pä Ridd ocbAd. Befv. ·
fä: §. 5/. /dp* §. /2, §· 47. K. Ref pä Alim*
Bejv. 1686. §. 2. Å. Ρärfvare fladgan d. 1. Dec. 172η. För¬
nyade K. Legobions (ladgan d. 21 Aug. ιη3β /, §. /.
K. Ref pä Allm. üV/b. 173 j? §. ^7. eller och vare fig mans··
eller qvinsperfoner, böra de inforas på Rafp och ipirui-
haiet, at förtjena % födan och ftrafFas for fitt okynne.
K. FÖrordn. d. 21. VBohr. 1698 §. /. Jfr. Magifirat. PubL
i Stockholm a. 12 Sept. /724c. octi de anforde K. Förorda,
a£ år 174 i. och 1748 Η vad de äfvannåmde utlännin¬
gar , Tartarer, Zigeuner m. f. angår, få böra de genom
Landshöfdingarnes och Krono- betjenternes forforg och
åtgjård ur riket förviiäs och drifvas. K, Ref pä Pr. Befvär
184.2. § /7» K. Placat om Tart. och Zigean. fordrifv. ur
Riket 1662. d. 14. Maji. K Ref. pä Pr. Bejv. d. 22 OB. /725.
§. 2. K. Refpä Allm. Bejv. d.18 Mart ιητ9 §. <f7. afvann. K. För¬
ord. af 1J41. ocb 1748. ocb K.ReJ. pä Pr. Bejv. ιη4ΐ. De Tar·
tarer ocb Zigeuner, fom fatt hg neder i någon af de min¬
dre (fader i Riket och idka loflig näring, böra, iom an¬
dre invånare, dår viflas och icke tlryka omkring landet,
och med bedrågekge hälfe byten ocn deras utpränglan-
de,, eller och på annar egenviliigt och ikadeligit fått
allmogen förolämpa;dock år dem tillåtit,form falen'es fatt
fig neder, at beiuka marknader, allenaif de ej fara gård
ifrån gård på Landsbygden. Men om de på förenåm-
dé fått ifrvka landet omkring, böra de genaft gripos och
under fånglligit förvar tili Höfdingel atet föras, iamt
likmåtigt förra förordningar, någon tid hållas tillalimånt
arbete eller 1 briil däraf afftrafFus med ipö och ris, hvii-
ket h-varje gång ekes. Detta bör BefaHningshafvande el¬
ler vederbörande M,· -giifrater. dem antyda* och i deras

Ra-



• ) « ( ·

Refepafs infora, enår de till marknaders biviftande eller el-
jefl vid nödige tillfällen, dem begjåra. K\ FSr. d.24. Martti

Vidare åro Landshöfdingarne och Cheferne vid de
Vårfvade Regementerne anbefaite, at infora uti de Tar-
tares och Zigeuners Reiepaif, hvilke åro i Krigstjenil,
enar de eller deras huftrur och barn, fig hos dem, om
pais anmåia, ej allena il:, hvad åfvannåmde forordning
ftadgar, famt hvad våg de, få vida gjorligit år, cill den
utfatte orten, böra refa;utan ock en efter ortens aflåg-
fenhet låmpelig tid, (amt,ac ej fiere, ån de, iom åro af
deras nårmafte anhörige, mage gifva fig i ett följe, vid
det ftrafF, iom i åfvannåmde K. Förordning utfått år£
på det at andre Zigeuner, med fina huftrur och barn, ej
med dem måtte flocka fig tillfamman och ftyrka om¬
kring landet. K. B, till famt. Landsbåfd. ocb Chef. vid
de Fävfv, Reg. ang:de Tavt. och Zigeun. Forpaff. d. 14.
Dec. 1783.

Årfarenheten vifar eFomoftail, at de, fom underhål¬
las på allmänna Hofpitaler, Krjgsmanshus och andre (li¬
ke inrättningar, likvål icke afhålla fig, at genom tigge-
ri, vara andra till laft. Till hämmande af (likt fjelfs-
våld,åro alle Hoipitalshjon förbundne, atuti Hofpitalerne
fig uppehålla och vid forlufl: af fin rättighet, ej åga tiJl-
ftånd , at med tiggeri androm befvåra. K. Inffr. for
Herr. Seraph. Ridd, d. 29 Mart. /775, ff. 8- Grafialiflerne
vid Waditena Krigsmanshus år alt tiggande, genom K%
Fårordn. d. 24. Jan. /73/ ang'.de Gratial. och Upbord. vid
PFadft. Krigsmansh., förbudit; gjör någon det, bör han, en¬
ligt K. Reglementet d. 20 Mart. 1739 §. förfta gån¬
gen ftraftas med forlufl: af fjorton dagars underhåll, an¬
dra gången dubbelt och tredje gången mifle aldeles fitt
underhåll. Öfvar defs huftru tiggeri, umgålle hon fin
iörbrytelie, förfta gången med 8 dagars fångelfe vid

B 2 vatn
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vatn och bröd, andra gången 14 och otn hon tredje
gången varder därmed beträdd, berättas (adant K Krigs-
Coiiegium, fom där med efter omftåndigheterne forfa¬
ra låter. Intet Tjggeri ikola Landshofdingarne tillftådja
i Ståderne och på Landet, hällandes en alfvarfam hand
dåröfver, af de därom utgågne Förordn. noga efterlef«
vas. Landsh. lnflr. d. ψ Nov. 173#. §.21. och K. Href
tili famtU Landshofd. d. if Jun. 1773, ang;ds Tigg. Häm¬
mande i Riket.

§. 6.
Alt hvad på jorden finnes år ikiften och omvåx-

lingar, lycka och olycka underkaftadt, hvilken fedna-
re år mer eller mindre kjånbar, i fara ma raon, fom
defs anfall åro haftige, häftige och vidftråckte. Vårk-
ningarne kunna väl icke mer förekommas uti ån utom
famhåilen; men kånflan dåraf, bor åtminftone i det för¬
ra ftåndet göras få drågelig, fom möjeligit år. Ibland
de fvårafte håndelier ocn hvarom en nylig och bedrof-
velig årfarenhet gifver ois kunikap, år vifterligen, når
en ftorre eller mindre del af Riket lider miisvåxt. Den¬
na Landsplåga blifver kånbaraft, når den drabbar de
Landsorter, fbm ej blifvit upiifvade af handel och rik¬
tad af näringar, fådanne,(om med handlande ftåder haf-
va ivår, ringa eller aldeles ingen Communication ; ty
undfåttningen blifver ovifs och hjelpen kommer ofta ej
förr, ån Landsplågan drifvit invånarena ifrån fina hem-
vift och tvingat dem, at gripa till tiggsreftafven. Hår
till kan man åfven lågga Fienteliga anfall och Eldsvådor
m. m. emedan de hafva lika värkan på dem, fom de drab¬
ba. Defte åro de håndelfer, genom hvilka flere eller
färre invånares egendomar eller frukten af dem, gå för¬
lorade: genom hvilka,de, utom tagne författningar, (åt¬
tas i den belägenhet, at andras medlidande och barm-

her-
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hertlghet blifver deras enda tillflyckt emot nod och e-
lande. Detta tiggeri kan hvarken förekommas genom
Hofpitaler eller hindras genom ftrafF. Det förra (kulle mer
ikada ån gagna,och år nåflan altid om0jeligit:Det iednare
åger ej eller rum, fåiom ilridande emot naturlig lag och
famhållets åndamåk Nej! andra medel, andra utvägar
böra vidtagas. Hvad den förfta olyckshåndelfen neml. Miis¬
växt och den dårpå följande hungersnoden vidkommer,
iå bor dervid,enligit en af Hushålds»Lagfarenheren högt
'fortjent Aulors utlåtelfe, "altid affeende hafvas på den
"ymnoghet, medelmåttighet, brifb eller aldeles ingen till-
"gång, (om år, antingen uti vifla Landsorter eller öf-
ver hela landet. Hårpå grunda fig författningarne, få
'val i början, når iådanne tillilånd yppa fig, fom under
"det de påfiå och fedan de uphora, och det icke alle-
"naft vid de för allom högftnödige, utan ock mindre
"nödvåndige varor; dock med åtikilnad efter omftån-
'digheterne. I anledning håraf fordrar förficktigheten ,
"at vid ymnoghet lågges grund till befparingshus af iå-
"dant lifsuppehålle, fom tål at förvaras, nvarigeoom
"jemte tillgång når det omtrånger, förekommes varans

'

fallande i vanpris : at vid medelmåttigt forråd innom
Vandet, fom utifrån icke kan underftödjas, hafves af-
"feende på mindre nödige förråringsfåtts inikrånkande: At
'Vid brifb eller alsingen tillgång, hvilke bagge tillftånd
'blott uti grader åro åtikilde, all flit användes till för-
'rådets antingen årfåttande, igenom befparings - huiens
"öpnande eller tillgångens ökande igenom tillförfel i-
"från de orter, dår flor re tillgång finnes: At når fådan-
''ne olyckshåndeiier åro å fårde och vifa fig tillftunda,
''de åfvanförmålte anftalter i tid och med eftertryck
'mage ftållas i verket: at under det de påitå, briften ic-

"ke må gjöras långvarigare igenom fådanne näringsme¬
dels förminikande och ödeiåggande, hyarigenom för-

B 3 . rådet
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"rådet borde okas: st fedan de uphort, tillgången ef-
''terhanden må underhjelpas igenom lådanne forfvagade
"näringsmedels upmuntrande hvar och en efter fin egen-
ikap. Se Herr Prof. och Ridd. BERCHS Inleda. till A lim.
Husb. pag. 04. ßj. Skola iålunda fölgderne af mißvaxt,
jag menar hungersnod och tiggeri forekommas, fordras
nödvändigt, at Regeringen,i tid, har fig bekant ungefår-
liga myckenheten af den fpannemål, fom finnes, uti hvarje
Landsort, hvilken, delad emellan folkhopen, i grund af hvar¬
je Landikaps hushåldning och iparfamhet, låtteligen utvi-
far öfverflödet, tillråckligheten eller briften uti hvarje
Province. Utaf flik kundikap om hvarje Landsort får-
ikik, fant man låtteligen, hvilka Landikaper kunde räc¬
ka andra nodlidande handen, och i hvad mon deras
hjelp vore mer eller mindre tillråckelig; i hvilket fed-
nare fall, dårafi: hjelp ifrån utrikes orter ej vore at för¬
vänta, anftäker till hämmande af ett öfverflöäigt förbru¬
kande af nödvändighets varor måfle vidtagas j till ex¬
empel Brånnevinsbrånnande förbjudas, iamt fparfamhet
vid Brodiopp, Gåftabod, Begrafningar och Högtidelig-
heter påyrkas och befallas. Med ett ord| alla utvägars
vidtagande i detta mål grunda fig på en flik kunikap.
Ingen beftride defs möjelighet; Den inhämtas af Rege¬
ringen i Frankrike; Monne ilörre hinder möta i Sverige ?
Men oagtat at Regeringen vet, at det eller det Land¬
skapet liaer mifsvåxt och plågas af hungersnöd, hän¬
der det likväl ftundom , ehuru alla möjeiiga anftal-
ter vidtagas, enär de ej påtänkas för ån plågan år för¬
handen , i fynnerbet når mifsvåxten år allmån, och und-
fåttningen ikall hämtas ifrån aflågfnare orter, at nöd
och elände tvinga invånarena ifrån fina egendomar. Det
år dårföre nådigt, at fåtta alla Landsorter i förfvarsftånd,
emot en iå härjande fiende, når man honom minfi: be¬
farar, at vid våifignade år inråtta Magaziner och för¬

råds-
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radshus , åtminilone iå flora, at de for längre tid och
til! defs yrnnoghet kunde förfkafFas, föriåge invånare¬
ns med det nodvåndigafle. I iynnerhec böra de forft
pä änkas, påyrkas och inråttas, uti de Landsorter, hvil-
ka ofta åro plågade af miisvåxt, hviikas endafle näring
år åkerbruk, hvilka åro långt belågne ifrån handlan¬
de fläder: m, m. Det år i detta afieende, fom Hans
Kongl. Majefl. anbefalt Landshöfdingarne, at vidtaga
fådanne anilaker, at få val flåderne, fom Landet i hvar
och ens Lån, flåndigt åro fårfedde med det forråd fpan-
nemål, at åtminilone defs egna inbyggare, vid infallan¬
de miisvåxt, mage därmed kunna frålfas ifrån hungers¬
nod. Kongl. Bref till famt. Landsh. ang:de ligger, bam¬
melnde d. ij. Jun. 1773, Når förnödenhets varor try¬
ta uti en Lands ort, år det både billigt och nödigt,
at det lilla forråd, fom finnes , ej dragés därifrån, un¬
der hvad namn det ock vara må. Dårföre tillätes all¬
mogen, vid dylika håndelfer, at löfa fin Kronotionde fpan-
netnil med penningar. K. Fårord. 7 OB. τη66 an%:åe 4fr.
ocb Ränte-fpan utgör. af de Kronan immed. fhrbehcHln. hem«
man. Men når eländet drabbar de Landsorter, hvaråfl
åkerbruket varit föga lönande och Handelen ringa eller
alsingen och följarkteligen inlånar ena åro fattige: dar de
ej hafva förmögenhet, at köda, h ad fom tordras till
lifsuppehålle, då fordrar nödvändigheten , at Kronan
öpnar fina Magaziner, dar fådanne finnas, och ur dem
lemnar invänarena Ip innremål til! å s, eller och upköper
och till de nådlidand utdeL.· ; feer hvar och ens be<
hof,hvilken , når dei vid årsväxt återbetalas itv
natura, ksr de bhfva > ti/- -kiga?mer, där de ej förut
åro inråtta ie. När o/ers ; ,f; » Lifter ej förflå till
delta utvägars vidtagande, -or c >rgen ilråckas dår-
feån, at fpsnnemåk /1 A/s orter upmun-
föas, lättas och befi åmjas, fik aöieo λ Handlande i
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tid tfllfågas,at forfe lig med tillråckeligit forråd dåraf:st
nederlags frihet derpå förunnas , fåiom det ikedde år
1741. Se K. Förordn. d. 16 Martii J. a: at utlänningar
lemnas frihet, at med fine fartyg införa ipannemåi och
andre lifs förnödenheter , med fa mma förmoder, form
invånarena i Riket : a t Tull efcergifves för dels in¬
förande , hvilket efomoftafl varit brukeligit: at defs
kringlpridande i Landsorterne befordras: at ikinneri
förekorames; i det afleendet lemnades år 1727 allmo¬
gen frihet, at fjelfve uphandla fnannemål nå ikep *en
K. Förkl. d. 2f. Febr, 1727 öfver Rongl. Förordn. om Tull¬
frihet d. 13 Dec. 172(ί, hvilket åfven tillåts genom ReJ.
på Ällm Bejv. d. 10 Sept. 17^3. At genom frivillige lam-
rnanikott bidraga till nodrtålte invånares lifsuppehålle,
hafva vi nyligen fedt, vara ett godt medel , ehuru det
fordrar längre tid, ån alla de andra· Men det år icke
nog, at affeende endaft hafves på invånarenas närvaran¬
de nöd och defs lindrande. Regeringen fora nia es både
för fin egen och de nödlidandes ikull, lå laga.at eländet
infkrånkes innom clen kortafte möjelige tid. Dårtiil for¬
dras, at invånarena förblifva vid lina egendomar och
fattas i ilånd,at nyt ja och bruka dem. Till den andan
plågar Regeringen lindra och eftergifva ikatter lamt ut¬
dela ipannemåi till utlade, efter hvar och ens omfiåndig-
heter. Hvadan ock, få inart en lådan olycklig Landsort
blifvit förledd med det, fom fordras till Lifguppehå le
och jordens brukande, böra de, lom öfvergifvit hus
och hem befallas, at llraxt förfoga lig till lina hemviit och
idka fina näringar. DelTe Landsplågor drabba aldrig u-
tan långvarig känning för invånarena ; angelägne, at
fjelfve underhålla och föda lig, infkrånka de gemenli-
gen,vid dylika tillfållen, lina behof och beqvåmlighecer
på det, högfta. Tjenftefolk och arbetare minikas, hem¬
manen lida, och når det ena mifsvåxt- året folier på det an¬

dra,
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dra, hånder det icke fållan, at de ödeläggas. Då år högfl
nödigt, at gripa invånarena under armarne: at Iemna dem
frihets år och lindring uti deras ikatter m« m. Tid efter
annan utfärdade Förordningar vifa , at defle medel et«
ter omflåndigheterne blifvit nyttjade; ehuru, torde hän¬
da, briftande drift vid vårkftållandet och andre med¬
verkande ordfaker gjordt, at landet blifvit öfverfvim-
madt af Tiggare. Da högil lotvlrde anifalter, (om a£
Hans K. Maj:t vid fiftledne mifsvåxt vidtogos, vitna
och beviia, at kjånilan och folgderne af det elände, ibm
dylike olyckshåndelfer förordfåka, kunna till en iför
del, förekommas, lindras och dämpas. "Thet fkal Ku-
"nunx ok Rikefins Råd Warna, at ey alenaft Kunungur ok
"hans faårikap hawi thera födo, utan the ikulu ok thet huxa
''ok warna, at almogen inrikis hawi ok fina födo. Ok
"tå Gud plaga land ok ailmoga med oaran, ta ikulu
"the thes mere huxa och rada, huru almoge ma fit up-
"hålde hawa ta af androm Landora, ura ey år inlåndes
"ympno föda till: Höjd. Styrilfi" Hår vid bör ihog-kommas hvad Tacitus fager: "Obfequii impatiens efl
"plebs,cum eiurit nefcit illa timere, quoties jejuna eil,' iemper ccmpertum elf, egentifiimum eileaudaciilimum,"verfa in defperationern paupertate.

Fiendtelige anfall, ikjöflande och härjande räknas ock-
iå ibland de ordfaker, iom tvinga invånare, at öfver-
gifva fina egendomar, hvilka antingen redan blifvit af
fienden förderfvade, eller hvilkas förftöring ftundeligen
befaras, för at iåtta fig i fåkerhetj och föka lifsuppehålle påandre orter. Detta Tiggeri lårer vara få mycket fvårare, at
förekomma, fom inga författningar åro nog tillråckeli-
ga, at förmå invånarena, at under en brinnande krigslåga,
förbiifva vid fina hemvifi: och nedlägga ett arbete,
hvaraf en grym fiende ikall hämta nyttan. Vid dylika
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tillfallen bör man gifva ilike flycktingar tillfälle till år-
bete och förtjenfl. Forfummas det, år Tiggeri oundvi-
keligit. Når frid och lugn blifvit återflåldt, böra de,
fbm flycktat, på famma lått, fom tillforene om mifs-
våxter påmint år, anbefallas, at åter begifya fig till fi-
ne Landsorter, och idka fina förra näringar, till hvil¬
kas uphjelpande Collefter och frivillige fammanikott
plåga gjöras : frihets och förmedlings år förunnas och
ikatter lindras,.efter hvar och ens lidande,,

Eldsvådor, fåfom de dår i bafl berofva invånare-
na, både uti fläder och på landet deras egendomar, flor ta
dem åfven uti fattigdom och elände och tvinga dem, at
ofva Tiggeri. I ftåderne år undfåttning och hjelp få
mycket nödvändigare, fom invånarenas hela egendom
ofta forvaras innom de hus, fom de bebo och med dem*
antingen låggas i afka eller och förskingras; då däremot
Landemannens förnåmfla egendom beflår uti fjelfva Jor¬
den och hans Kreatur. A t g jo ra invänarenas lidande i
ftåderne mindre kånbart, tjena Brand Caflbr och Förfåk-
rings - Contoir både för los och faft egendom. Dylika
inrättningar faknas mycket i Riket, och borde, efter
min tanke, antingen nere inråttas eller och alla fläder
i Riket tilläfas, at deltaga uti den redan inrättade. In¬
nan det fkedt, lårer det blifva den enda, ehuru otill-
råckeliga utväg till de nodlidandes undfåttning och Tig-
feriers hämmande, at genom ColléAer och Stamböc-er famla något till deras räddning, Ηvad dem på
Landsbygden angår, få må ingen, fom lidit ikada ge¬
nom brand och vådeld, gifva fig på Landet och i Stå-
derne, at tigga; utan bevife förft ordenteligen fin led-
ne ikada vid Härads Tinget och låte fig tilldoma Brand-
ftod Tiggare Stad. d. 28 Febr, 1642 §. ig. Och bor
Häradet brandftod gifya, för hus, fom de voro når de
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afbråndes och for Bonde nödige åro, iå ock for låd ,
foder och Boikap, fom till gårdens bruk tarfyas och
han mift hafver, B. B. XX1F. Capt §,

§. 7.
Det hånder icke fållan uti Handlande ftater och

de länder, hvaråft induftrien år drefven till någon hogd,
at en myckenhet folk gå fyftolöfe. Inikrånkte eller cf-
ikurne Handels-grenar och aftagande nåringar m. m. ordfa-
ka fädant efomoftaft. Uti fattigeLånder, hvaråil: Handel
och Handailögder åro i fin barndom, hvaråil: induftrien
ånnu icke uplifvat rörelfen,och hvaråft tilfålle till förtjenft
följackteligen år ringa, hånder det åfven iå ofta, ja of¬
tare, at de j fom genom arbete förut förikaffat fig fö¬
da, gå fyflolöie; i fynnerhet ,når olyckshåndelier tvinga
hvar och en, at infkrånka fina behof., Det år vid få-
danne tillfållen en mer ån imårtande fyn, at finna fle-
re, ofta tufendetals perfoners krafter, färdige at tjena
och gagna fig fjelfve och famhållet,icke användas. Sådant
fordrar Regeringens ömafte omtanka och ätgjård, utan hvil¬
ken, alla författningar till en halsftarrig låt jas kufvande blif-
va kraftlöie och onyttige. Det år obilligt vid fådanne
tillfallen, at tvinga flike ufiingar till ett lefnadsfått,hvar¬
till de af naturen icke åro fallne; iåfom, enligit Wårfv.
ftadgan anfe dem, fåfom ijelfikrefne till krigstjenft.
Det fynes åfven vara en hård medfart, at eniigit K.
Fbrordn. om tiggare d. 21. OcL 16$8 jf. /· införa dem på
Tuckt och Raip- hus, at dar förtjena fig en knapp föda
och ftraffas för ett okynne, fom de ej hafva.. Däre¬
mot år nödigt, at nya arbets och närings grenar öp-
nas eller och vifia rum eller lius , åtminfione ett i hvar-
je lån inråttas, hvaråft krafter och vilja lemnas utrym¬
me till förtjenft och föda. Det år utom mitt åmne, at
lala om ijelfva inrättningen af flike arbetshus. Nyttan
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af dem, vid tiggeriers hämmande, ar af en kort årfa-
renhet fannad och beilyrkt; man kan åfven af den vår-
kan de redan viiat, hoppas, at de fnart uti talrikhet och
vidd , igenom Regeringens fåtrforg,få tilltaga, at de biifva
fvarande emot ändamålet. Når det ikedt, når alla, iom
kunna och vilja arbeta, aga tillfälle därtill: Når verke-
ligen nödlidande njuta uppehälle uti Hofpitaler eller
annorftådes; når hungersnöd forekommes m. ra, då år
laften ikild ifrån verkelig nöd och låtja ifrån bridande
tillfälle till arbete: då biifva Ra fp - Spinn-och Tuckt-
hus nodvåndige och nyttige: då (åttas de till Tiggeriers

hämmande tagne författningar i fin fulla kraft:
då blifver deras vårkftållande mojeligit;

då vinnes ändamålet.

ÄNDE.
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